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UCHWADA NR III/23/2010

 RADY GMINY KRAZNIK

 z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kra[nik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. 
zm.), art. 20 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.), oraz 
uchwaEy Nr XXXIX/199/2010 Rady Gminy Kra[nik 
z dnia 26 marca 2010 r w sprawie przystąpienia do 
opracowania zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Kra[nik, zmienio-
nej uchwaEą Nr XL/206/2010 Rady Gminy Kra[nik z 
dnia 30 kwietnia 2010 r w sprawie zmiany uchwa-
Ey Nr XXXIX/199/2010 w sprawie przystąpienia 
do opracowania zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Kra[nik, Rada 
Gminy Kra[nik uchwala, co następuje: 

RozdziaE 1
PRZEPISY OGÓLNE

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami ｧStu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kra[nikｦ, zatwierdzonego 
uchwaEą Nr III/15/2002 r. Rady Gminy Kra[nik z 
dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionego uchwaEą Nr 
XXXV/170/2009 Rady Gminy Kra[nik z dnia 20 li-
stopada 2009 r. oraz uchwaEą Nr III/21/2010 Rady 
Gminy Kra[nik z dnia 29 grudnia 2010 r. - uchwala 
się zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kra[nik dla dziaEek ozn. nr 
ew. 358/1 i 358/5 wraz z obsEugą komunikacyjną 
poEoronych w miejscowo[ci Piaski,

§2. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Kra[nik, zatwierdzony 
uchwaEą Nr XIII/48/2003 Rady Gminy Kra[nik z dnia 
20 listopada 2003 r., z pópn. zm. na obszarze wy-
mienionym w niniejszej uchwale, oznaczonym na 
zaEączniku graficznym do niniejszej uchwaEy.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o pla-
nie, nalery przez to rozumieć miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego gminy Kra[nik za-
twierdzony uchwaEą Nr XIII/48/2003 Rady Gminy 
Kra[nik z dnia 20 listopada 2003 r., z pópn. zm.

3. Zmiana planu stanowi tre[ć niniejszej uchwaEy 
i wyrarona jest w postaci:

1) przepisów ogólnych dotyczących terenu obję-
tego zmianą planu (rozdziaE I),

2) ustaleG ogólnych dotyczących terenu objętego 
zmianą planu (rozdziaE II),

3) ustaleG szczegóEowych, dotyczących terenu 
wydzielonego liniami rozgraniczającymi i oznaczo-
nego symbolem w miejscowo[ci Piaski (rozdziaE III),

4) rysunku zmiany planu w skali 1:1000 dla tere-
nu, stanowiącego zaEącznik nr 1 do uchwaEy,

5) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Kra[nik, stanowiące-
go zaEącznik nr 2 do uchwaEy,

6) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach ich finan-
sowania, stanowiącego zaEącznik nr 3 do uchwaEy.

§3. Zmiana planu obejmują obszar na terenie gmi-
ny Kra[nik w miejscowo[ci Piaski w granicach ozna-
czonych na zaEączniku graficznym w skali 1:1000.

§4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
zmiany planu jest:

1. ustalenie przeznaczenia terenu,
2. ochrona lokalnych interesów publicznych po-

przez unormowanie i podporządkowanie dziaEaG 
inwestycyjnych wymogom zachowania Eadu prze-
strzennego,

3. okre[lenie przeznaczenia oraz zasad zagospo-
darowania terenu, tak aby umorliwić ksztaEtowanie 
Eadu przestrzennego w sposób zapewniający ochro-
nę [rodowiska i zdrowia ludzi oraz warto[ci kulturo-
wych gminy.

§5. 1. Przedmiotem ustaleG zmiany planu są:
1) tereny infrastruktury technicznej ｠ gospodaro-

wanie odpadami oznaczone symbolem O,
2) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone symbolem 

ZI,
3) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbo-

lem KDw,
4) zasady zagospodarowania terenu o którym 

mowa w pkt. 1 i 3;
5) zasady obsEugi komunikacyjnej;
6) zasady zaopatrzenia terenu w infrastrukturę 

techniczną.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i sposobie urytkowania,
2) linie zabudowy nieprzekraczalne.
3. Oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany pla-

nu nie wymienione w ust. 2 mają charakter postulo-
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wany lub informacyjny.

§6. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1) rysunku planu ｠ nalery przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, przedstawiony na mapie zasadni-
czej w skali 1:1000 stanowiący zaEącznik do niniej-
szej uchwaEy;

2) terenie ｠ nalery przez to rozumieć teren o okre-
[lonym w miejscowym planie przeznaczeniu podsta-
wowym, ograniczony liniami rozgraniczającymi oraz 
oznaczony symbolem;

3) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które przewara na 
danym terenie;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, stanowiące jego uzupeEnienie;

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć wyznaczoną dla danego terenu linię, 
którą nie more przekroczyć raden element projek-
towanej zabudowy;

6) powierzchni biologicznie czynnej ｠ nalery przez 
to rozumieć powierzchnię nieutwardzoną, pokrytą 
ro[linno[cią;

7) uciąrliwo[ci - nalery przez to rozumieć zjawi-
ska fizyczne lub stany utrudniające rycie ludzi albo 
dokuczliwe dla otaczającego [rodowiska, a zwEasz-
cza: haEas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza i 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód;

8) zieleni izolacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
ro[linno[ć uksztaEtowaną w sposób umorliwiający 
ograniczenie rozprzestrzeniania się haEasu i zanie-
czyszczeG;

2. Nie zdefiniowane pojęcia nalery rozumieć zgod-
nie z przepisami szczególnymi.

RozdziaE 2
USTALENIA OGÓLNE

§7. Przepisy ogólne
1. Ustalenia ogólne, okre[lające sposób zagospo-

darowania oraz ksztaEtowania zabudowy obowiązu-
ją dla terenu objętego opracowaniem.

2. Dopuszcza się inwestowanie jedynie zgodne 
z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem 
oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, oznaczonego na rysunku zmiany planu odrębny-
mi symbolami i ograniczonym za pomocą linii roz-
graniczających.

3. W terenie morliwa jest lokalizacja obiektów z 
zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, w sposób 
nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem 
tego terenu.

4. Teren, dla którego w planie przewidziano prze-
znaczenie inne od dotychczasowego, more być do 
czasu zagospodarowania zgodnie z niniejszą uchwa-
Eą urytkowany w sposób dotychczasowy.

§8. Zasady realizacji
1. Realizacja ustaleG niniejszej uchwaEy winna od-

bywać się zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz innymi aktami prawnymi i przepisami związa-
nymi z procesami inwestycyjnymi przy peEnej ochro-
nie [rodowiska naturalnego i kulturowego.

2. Realizacja planu winna respektować prawo wEa-
sno[ci oraz prawo wEadania terenem, w stosunku 
do którego plan wprowadza zmiany urytkowania.

3. Realizacja inwestycji winna odbywać się w gra-
nicach terenu wyznaczonego planem pod okre[lony 
rodzaj urytkowania.

4. Ewentualna przebudowa urządzeG i sieci infra-
struktury technicznej kolidujących z planowanym 
zagospodarowaniem odbywać się będzie kosztem i 
staraniem inwestora projektowanej zabudowy.

5. Konieczno[ci zmiany ustaleG niniejszej uchwaEy 
nie powodują:

1) lokalne zmiany przebiegu istniejących urządzeG 
liniowych infrastruktury technicznej, wynikające z 
uzasadnionych rozwiązaG projektowych oraz roz-
budowa lokalnych systemów uzbrojenia terenów 
｠ sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz 
elektroenergetycznej, Eącznie ze stacjami transfor-
matorowymi,

2) wyznaczanie i urządzanie dróg wewnętrznych 
i dojazdowych do terenów przeznaczonych do zain-
westowania oraz do terenów rolnych i le[nych.

§9. Zasady podziaEu nieruchomo[ci
1. Plan nie przewiduje wtórnego podziaEu nieru-

chomo[ci.

§10. Zasady obsEugi w zakresie infrastruktury 
technicznej

1. W zakresie gospodarki odpadami: utrzymanie, 
poprzez ciągEą modernizację skEadowiska odpadów 
innych nir niebezpieczne i obojętne dostosowane-
go w caEo[ci do wymogów aktualnie obowiązującej 
ustawy o odpadach, tak aby wyeliminować caEko-
wicie negatywny wpEyw na jako[ć wód powierzch-
niowych i podziemnych poEoronych w terenie istnie-
jącego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 406;

2. Zaopatrzenie w wodę w tym równier do celów 
przeciwporarowych - z wodociągu zakEadowego po-
przez jego rozbudowę.

3. ObsEuga skEadowiska w zakresie kanalizacji, po-
przez realizację nowego, utrzymanie lub rozbudowę 
istniejącego:

1) systemu kanalizacji technologicznej - zbie-
rającego odcieki z uszczelnionej skarpy waEu oraz 
odcieki z niecki skEadowiska wEasnym systemem 
drenaru, do przepompowni odcieków, skąd są prze-
pompowywane do zbiorników odcieków, do zbiorni-
ka bezodpEywowego;

2) systemu kanalizacji deszczowej ｠ odbierającej 
wody deszczowe z drenaru wokóE skEadowiska ro-
wami opaskowymi wokóE skEadowiska zgodnie z po-
zwoleniem wodno - prawnym;
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3) odprowadzenie [cieków socjalno - bytowych 
do zbiornika bezodpEywowego lub przydomowej 
oczyszczalni [cieków;

4. W zakresie systemu elektroenergetycznego: za-
opatrzenie w energię elektryczną ustala się poprzez 
rozbudowę system sieci [redniego napięcia 15 kV 
i niskiego napięcia w wykonaniu napowietrznym i 
kablowym przebiegającą poza obszarem objętym 
planem.

5. Zagospodarowanie terenu nalery wykonać w 
sposób nie kolidujący z istniejącymi urządzeniami 
elektroenergetycznymi .

6. Usunięcie kolizji istniejących urządzeG elektro-
energetycznych z planowanym zagospodarowaniem 
terenu odbywać się będzie kosztem i staraniem In-
westora projektowanej zabudowy wedEug odpo-
wiedniego porozumienia lub umowy zawartej z wEa-
[cicielem sieci elektroenergetycznej.

7. Wykonanie potrzebnych obostrzeG oraz ochro-
ny przeciwporarowej na napowietrznych sieciach 
elektroenergetycznych w miejscach skrzyrowaG 
tego wymagających powstaEych w wyniku zmian 
planu zagospodarowania przestrzennego odbywać 
się będzie jak w 6.

8. PrzyEączenie do sieci elektroenergetycznej pla-
nowanych obiektów (nieruchomo[ci) lub zwiększe-
nie mocy elektrycznej nastąpi zgodnie z ustawą 
Prawo energetyczne gdy speEnione będą warunki 
techniczne i ekonomiczne przyEączania i dostarcza-
nia energii elektrycznej na podstawie umowy z wEa-
[cicielem sieci po zrealizowaniu okre[lonych przez 
niego warunków przyEączenia.

9. Realizacja urządzeG elektroenergetycznych do 
poEączenia urządzeG wytwórczych z siecią energe-
tyki zawodowej lery w gestii inwestora elektrowni.

§11. Zasady ochrony [rodowiska
1. Zakazuje się lokalizowania obiektów o uciąrli-

wo[ci wykraczającej poza granice wEadania terenem 
przez inwestora, za wyjątkiem lokalizowania inwe-
stycji celu publicznego z zakresu Eączno[ci publicz-
nej.

2. Dla terenu obowiązuje zagospodarowanie w 
sposób nie powodujący przekroczeG norm haEasu 
w terenach sąsiednich, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

3. Istniejące i projektowane zagospodarowanie te-
renu nie more powodować przekroczeG standardów 
jako[ci [rodowiska.

4. Realizacja skEadowiska odpadów dokonana 
zostanie zgodnie z przepisami odrębnymi w zakre-
sie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 
oraz ziemi, w szczególno[ci wedEug wymagaG wy-
nikających z Rozporządzenia Ministra Zrodowiska z 
dnia 24.03.2003r (Dz. U. 2003 Nr.61, poz. 549) 
w sprawie szczegóEowych wymagaG dotyczących 
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim 
powinny odpowiadać poszczególne typy skEadowisk 
odpadów.

5. Obszar objęty planem znajduje się w terenie:

1) Zielonego Pier[cienia wokóE Kra[nika, gdzie 
ustala się następujące zasady zagospodarowania 
dotyczące ochrony i ksztaEtowania [rodowiska:

a) Zielony pier[cieG traktuje się jako strefy czynnej 
ochrony fizjonomii krajobrazu, co oznacza koniecz-
no[ć wzbogacania przyrodniczego tych terenów 
znajdujących się w jego obrębie. W obszarze zielo-
nego pier[cienia ustala się:

- ochronę struktury ekologicznej z pozostaEo[cia-
mi przyrody zblironej do naturalnej i osobliwo[ciami 
przyrodniczo - krajobrazowymi,

- ochronę torsamo[ci osadnictwa i krajobrazu 
wiejskiego przed semiubranizacją,

- ochronę struktury przestrzennej przed chaotycz-
ną urbanizacją,

- funkcję buforową osEabiającą presję miasta na 
tereny wiejskie.

2) GEównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 
nr 406, dla którego nalery zapewnić ochronę ilo-
[ciową i jako[ciową zasobów wodnych.

RozdziaE 3
ZASADY KSZTADTOWANIA ZABUDOWY I ZA-

GOSPODAROWANIA TERENÓW

§12. 1. Teren oznaczony symbolem 1.O. (zaEącz-
nik nr 1), poEorony w miejscowo[ci Piaski na dziaE-
kach o numerach ewidencyjnych 358/1 i 358/2, 
przeznacza się pod tereny infrastruktury technicz-
nej ｠ gospodarowanie odpadami na następujących 
warunkach:

1) przeznaczenie podstawowe: skEadowisko odpa-
dów innych nir niebezpieczne i obojętne obejmujące 
tereny skEadowiska i poboru ziemi;

2) przeznaczenie uzupeEniające: zaplecze admini-
stracyjno ｠ socjalne;

3) realizacja nowej niecki skEadowiska odpadów 
innych nir niebezpieczne i obojętne w sąsiedztwie 
istniejącego skEadowiska odpadów, w sposób nie 
powodujący morliwo[ci powstawania nawisów i 
obrywów skarp ｠ kąt nachylenia [ciany eksploata-
cyjnej wyrobiska koGcowego nie more być większy 
nir 33º, wskazane ksztaEtowanie skarp w ramach 
rekultywacji pod kątem 18° umorliwiającym me-
chaniczną uprawę gruntów le[nych;

4) zabezpieczenie terenu dla poboru ziemi;
5) realizacja brodzika dezynfekcyjnego dla pojaz-

dów wyjerdrających ze skEadowiska odpadów;
6) realizacja zwartych pasów zieleni izolacyjnej 

wysokiej i niskiej;
7) realizacja inwestycji pod warunkiem speEnie-

nia wymagaG dotyczących budowy, eksploatacji i 
zamknięcia skEadowiska odpadów zapewniających 
bezpieczne dla zdrowia ludzi i [rodowiska skEado-
wanie odpadów, a w szczególno[ci zapobiegające 
zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, gleby i ziemi oraz powietrza, zgodnie z 
przepisami odrębnymi w tym zakresie;

8) realizacja inwestycji mogących znacząco od-
dziaEywać na [rodowisko pod warunkiem, re od-
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dziaEywanie uciąrliwo[ci związanych z ich funkcjo-
nowaniem stwierdzone w raporcie oddziaEywania 
na [rodowisko nie będzie wykraczaEo poza granice 
opracowania planu;

9) eksploatacja skEadowiska odpadów wymaga 
zapewnienia:

a) peEnej izolacji podEora przed przedostaniem się 
odcieków ze skEadowiska do [rodowiska,

b) ograniczenia powierzchni skEadowanych odpa-
dów eksponowanych na oddziaEywanie warunków 
atmosferycznych, o ile jest to konieczne dla ograni-
czania zanieczyszczenia powietrza, w tym rozwie-
wania odpadów,

c) przeciwdziaEania rozwiewaniu odpadów,
d) przeciwdziaEania rozprzestrzenianiu się odorów,
e) gromadzenia odcieków w specjalnych zbior-

nikach i poddawania ich oczyszczaniu w stopniu 
umorliwiającym ich przyjęcie na oczyszczalnie [cie-
ków; nie dopuszcza się odprowadzenia [cieków do 
wód lub do ziemi,

f) stateczno[ci geotechnicznej skEadowanych od-
padów,

g) selektywnego skEadowania odpadów, mając 
na uwadze uniknięcie szkodliwych dla [rodowiska 
reakcji pomiędzy skEadnikami tych odpadów, morli-
wo[ć dalszego ich wykorzystania oraz rekultywację 
i ponowne zagospodarowanie terenu skEadowiska 
odpadów,

h) utrzymania i eksploatowania skEadowiska od-
padów w sposób zapewniający wEa[ciwe funkcjo-
nowanie urządzeG technicznych stanowiących wy-
posarenie skEadowiska odpadów oraz zachowanie 
wymagaG sanitarnych, bezpieczeGstwa i higieny 
pracy, przeciwporarowych, a takre zasad ochrony 
[rodowiska, zgodnie z zatwierdzoną instrukcją eks-
ploatacji skEadowiska odpadów,

i) monitoringu skEadowiska odpadów przed roz-
poczęciem, w trakcie i po zakoGczeniu eksploata-
cji skEadowiska; zakres, czas, sposób oraz warunki 
prowadzenia monitoringu skEadowisk odpadów oraz 
przekazywanie wyników organom ochrony [rodowi-
ska a takre powiadamianie o stwierdzonych zmia-
nach obserwowanych parametrów, wskazujących 
na morliwo[ć wystąpienia lub powstanie zagroreG 
dla [rodowiska zgodnie z przepisami odrębnymi;

10) w celu ograniczenia do minimum niedogodno-
[ci i zagroreG powstających od skEadowiska odpa-
dów nalery realizować zwarte pasy zieleni izolacyj-
nej wysokiej i niskiej o minimalnej szeroko[ci 10 m;

11) obowiązuje zachowanie nie mniej nir 5% po-
wierzchni biologicznie czynnej;

12) ustala się następujące wymogi wobec zabu-
dowy administracyjno ｠ socjalnej:

a) maksymalna wysoko[ć 5 m o do kalenicy,
b) dachy o poEaciach nachylonych pod kątem do 

45°,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60 m2;
13) jako urytkowanie dopuszczalne na okre[lo-

nym w ust.1 terenie ustala się morliwo[ć lokalizacji:
a) dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych 

i parkingów,
b) urządzeG i obiektów infrastruktury technicznej;
14) obsEuga komunikacyjna drogami wewnętrz-

nymi ozn. symbolami KDw o szeroko[ci od 5,0 m 
do 6,0 m, powiązanymi z ukEadem komunikacyjnym 
znajdującym się w bezpo[rednim sąsiedztwie istnie-
jącego skEadowiska odpadów.

RozdziaE 4
PRZEPISY KOFCOWE

§13. Ustala się stawkę procentową wysoko[ci 
jednorazowej opEaty na rzecz gminy w przypadku 
zbycia nieruchomo[ci w wysoko[ci 30% wzrostu 
warto[ci - dla terenów infrastruktury technicznej - 
gospodarowanie odpadami.

§14. Z dniem wej[cia w rycie niniejszej uchwaEy 
tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy zatwierdzonego 
uchwaEą Nr XIII/48/2003 Rady Gminy Kra[nik z dnia 
20 listopada 2003 r., z pópn. zm. na obszarze wy-
mienionym w niniejszej uchwale.

§15. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Kra[nik.

§16. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Hanaj
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ZaEącznik nr 1
do uchwaEy nr III/23/2010

Rady Gminy Kra[nik
z dnia 29 grudnia 2010 r.
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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr III/23/2010

Rady Gminy Kra[nik
z dnia 29 grudnia 2010 r.

 ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KRAZNIK
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kra[nik 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
pópniejszymi zmianami), Rada Gminy stwierdza, re 
w okresie wyEorenia projektu zmiany planu do pu-
blicznego wglądu oraz w okresie 14 dni po wyEore-
niu, przewidzianym na skEadanie uwag do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kra[nik obejmującego dziaEki o nr 

ew. 358/1 i 358/2 wraz z obsEugą komunikacyjną, 
które zlokalizowane są na terenie obrębu geodezyj-
nego Piaski w gminie Kra[nik i przeznaczone pod 
skEadowisko odpadów, nie wpEynęEa radna uwaga 
dotycząca ustaleG dla funkcji terenów objętych ni-
niejszą uchwaEą. Powyrsze rozstrzygniecie stanowi 
zaEącznik nr 2 do UchwaEy Nr III/23/2010 Rady Gmi-
ny Kra[nik z dnia 29 grudnia 2010 r.
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ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr III/23/2010

Rady Gminy Kra[nik
z dnia 29 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasad ich finansowania

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kra[nik obejmującego dziaEki 
o nr ew. 358/1 i 358/2 wraz z obsEugą komunikacyj-
ną, a które zlokalizowane są na terenie obrębu geo-

dezyjnego Piaski w gminie Kra[nik i przeznaczone 
pod skEadowisko odpadów, nie powoduje koniecz-
no[ci realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy.


